
 

KARTA TECHNICZNA 

HartzLack Lakierobejca Wood Colour Cote 

 

1. Opis produktu i przeznaczenie: 

Lakierobejca Wood Colour Cote jest jednoskładnikowym rozpuszczalnikowym produktem 

spełniającym rolę impregnatu i bejcy, przeznaczonym do dekoracyjnych wymalowań wewnętrznych oraz 

zewnętrznych elementów drewnianych. Można nim pokrywać np. boazerie, okna, drzwi, altany, meble 

ogrodowe, domki letniskowe. Tworzy barwne transparentne powłoki i trwale chroni pomalowane powierzchnie 

drewniane przed działaniem czynników atmosferycznych oraz biologicznych. 

Wyrób charakteryzuje się dobrą przyczepnością do drewna oraz odpornością na pękanie i dużą 

elastycznością. 

2. Właściwości wyrobu: 

MIERZONY PARAMETR WARTOŚĆ JEDNOSTKA NORMA 

1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm) 
80-150 [s] 

PN- EN ISO 2431 

(1999) 

2. Gęstość, górna granica 
0,950 [g/cm

3
] 

PN- EN ISO 2811-1  

(2002) 

3. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy 

wilgotności wzg.55 ± 5% 

stopień 3 

 

10 

 

 [h] 

 

PN- 79C- 81519  

(1979) 

4. Barwa  dostępnych  

8 kolorów 
- - 

5. Wygląd powłoki- efekt końcowy 
połysk lub półmat 

6. Zalecana ilość warstw 1-3 - - 

7.Szlifować po czasie (w zależności od 

warunków) 
ok. 10 [h] - 

  



 

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. 

Opakowania: 0,35 l, 0,75 l i 20 l. 

Wydajność: 12 - 15 m
2
/l (w zależności od warunków zewnętrznych i zastosowanych narzędzi). 

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. 

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C. 

 

3. Wskazania przy lakierowaniu: 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED LAKIEROWANIEM 

1.   Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 

15%) oraz odpylone.  

2.  Aby uzyskać korzystniejsze efekty zabezpieczenia drewna można przed malowaniem powierzchnię wstępnie 

zaimpregnować bezbarwnym impregnatem HartzLain Decor (1 lub 2 warstwy), a następnie po wyschnięciu, 

przeszlifowaniu i odpyleniu nanieść lakierobejcę (w zależności od potrzeb 1 – 3 warstwy). 

 

PRZYGOTOWANIE LAKIEROBEJCY DO MALOWANIA 

1. Produkt jest w postaci gotowej do użycia. 

2. Lakierobejcę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania pełnej homogenizacji 

produktu. 

 

LAKIEROWANIE 

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25
o
C Produkt należy nakładać wałkiem, pędzlem lub za 

pomocą pistoletu natryskowego (w przypadku aplikacji poprzez natrysk produkt rozcieńczyć do odpowiedniej 

lepkości za pomocą benzyny lakierniczej). 

2. W celu poprawy wyglądu lakierowanej powierzchni można zastosować szlifowanie między warstwowe przed 

nałożeniem kolejnej warstwy lakierowej (za pomocą papieru  

o granulacji 150 – 240). 

3. Pył ze szlifowania dokładnie usunąć.  

4. Kolejne warstwy nakładać w odstępach czasowych wynoszących około 10 godzin (niska temperatura i 

wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia produktu). 

5. Zalecana ilość warstw: 1 - 3. 

6. Do mycia narzędzi i zabrudzonych powierzchni używać benzyny lakierniczej. 

 

Zalecany system lakierowania: 

- nałożenie 1 -2 warstw impregnatu bezbarwnego HartzLain Decor; 

- aplikacja 1 – 3 warstw lakierobejcy w pożądanym kolorze. 


